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PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA UR ETT LONGITUDINELLT 

PERSPEKTIV* 

Sofia Papadogeorgou 

 

 

Individer med hög prestationsbaserad självkänsla (pbs) har visat sig 

löpa ökad risk att drabbas av bland annat utbrändhet. Studien 

undersöker pbs longitudinellt bland förvärvsarbetande som deltog i 

SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health) 2006 

och följdes upp 2008. Syftet var att undersöka prevalens av pbs i olika 

grupper och dess stabilitet över tid samt om tjänsteposition predicerar 

graden av pbs, alternativt om pbs predicerar en hög tjänsteposition. 

Resultatet visade att pbs har en stor nedgående tendens och en måttlig 

stabilitet. Arbetare och de med oförändrad tjänsteposition skilde sig 

signifikant från de andra personalkategorier respektive 

tjänstepositioner. Chefskap predicerade en hög pbs två år efter 

baslinjen medan en hög pbs vid baslinjen predicerade en högre 

tjänsteposition två år senare. Sambandet mellan pbs och tjänsteposition 

bör belysas för att på organisationsnivå förebygga och åtgärda 

stressrelaterade sjukdomar.  

  

Självkänsla 

Svenska Akademiens ordlista (2008) definierar självkänsla som medvetande om det 

egna jaget, självkännedom, känsla som gäller självet, dess egenskaper och tillstånd. Ett 

begrepp som ofta blandas ihop med självkänsla är självförtroende som definieras 

enligt samma källa som förtroende till sig själv, självförtröstan och självtillit. 

Enligt Johnson (2003) är självkänslan uppfattningen om sitt eget värde och innefattar 

respekt, kärlek och självtillit. Den grundas emotionellt under de tidiga levnadsåren och 

formas genom att avspegla sig själv i de viktiga andra. Redan från barndomen 

internaliseras positiv och negativ kritik och vad som är önskvärt. Självbilden byggs 

stadigt upp genom interaktionen med omgivningen och självkänslan etableras med 

åren. Individen anpassar sitt beteende efter det sociala sammanhang hon befinner sig i 

och reflekterar kring hur hon uppfattas av andra och värderar därefter sig själv. 

 

Enligt James (1925) är definitionen av självkänslan något relativt. Det är inte av vikt 

att lyckas med allt utan endast med det som ligger inom ens subjektiva 

intresseområde. Utifrån sin teori, utvecklade han en kvot där självkänsla = 

förmåga/ambition. Graden av självkänsla kan variera från låg till hög. Självkänslan är 

hög när ambitionerna anpassar sig till förmågan och låg när orealistiska ambitioner 

överskrider individens förmåga. 

 
*Ett stort tack till mina handledare, Victoria Blom från Psykologiska Institutionen och Constanze 

Leineweber från Stressforskningsinstitutet, för ett bra samarbete. 
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Enligt Rosenberg (1965) innefattar en hög självkänsla självrespekt samt medvetenhet 

om ens personliga begränsningar och möjligheter för utveckling. Individer med hög 

självkänsla kan ge och ta bekräftelse. En låg självkänsla däremot, visar på en bristande 

självbild, minskad respekt för sitt egenvärde och självförkastelse. Individer med låg 

självkänsla betraktar sig själva och deras handlingar som otillräckliga. 

 

Johnson och Forsman (1995) delar in självkänslan i en inre, stabil bassjälvkänsla 

(basic self-esteem) och en yttre, förvärvad, självkänsla (earning self-esteem) som är 

kopplad till externa behov. Inre självkänslan grundas tidigt i livet med 

vårdnadshavarens ovillkorliga kärlek och acceptans. Det är den subjektiva upplevelsen 

av sitt egenvärde. Den bygger på självkärlek och fokuserar på ens känslor, instinkter 

och behov. Den fungerar därför som ett inbyggt skydd som aktiveras i svåra 

situationer (Johnson, 2003).  Yttre självkänslan bygger på framgångar, är villkorlig, 

instabil och formas av omgivningens tyckande och godkännande. Det som 

kännetecknar en individ med hög yttre självkänsla enligt Johnson (2003) är hög 

prestation och utmaning samt ett ökat behov för kontroll över människor och 

omständigheter. En låg inre självkänsla kan kompenseras av en hög yttre som 

resulterar till att individen söker konstant uppmärksamhet och uppskattning från sin 

omgivning för att nå en tillfredsställande grad av självkänsla.  

 

Johnson (2003) har utvecklat en typologi där självkänslas olika kombinationer av låg, 

hög, inre och yttre presenteras. Den första typen är den ”glada presteraren” med hög 

inre och yttre självkänsla. Den glada presteraren känner sina möjligheter och gränser, 

stimuleras av utmaningar och handskas med sina misslyckanden. Självkänslan har en 

stadig bas och berikas av prestationer.  

 

Den andra typen är ”tvångspresteraren” med låg inre självkänsla och hög yttre. Denna 

person är tävlingsinriktad och söker utmaningar för att få andras uppskattning. 

Självkänslan är kompetensbaserad och stärks av framgång och duktighet. Lika så 

försvagas den av misslyckanden. Tvångspresteraren upplever en intern konflikt mellan 

utmaningen att fullfölja en aktivitet och stärka självkänslan och rädslan att misslyckas 

och försvaga den. Denna press i samband med minskad medvetenhet om ens egna 

gränser, leder tvångspresteraren till mindre välbefinnande och tom utmattning.  

 

Tredje personen i Johnsons typologi är ”livsnjutaren” med en hög inre och en låg yttre 

självkänsla. Denna typ är tillfredställd med sig själv och engagerad i relationer, konst 

och natur. Den finner inget intresse i andras beröm och har svårt att aktiveras för att få 

någonting gjort.  

 

Den sista typen är ”försakaren” med låg inre och yttre självkänsla. Karaktäristiskt för 

denna typ är apati och lättuppgivenhet. Försakaren är inställd redan från början på att 

hans handlingar kommer att ha ett misslyckat resultat och tycker därför inte ens det är 

värt att försöka. Försakaren har en relationsbaserad självkänsla som stärks av andras 

kärlek och acceptans. Samtidigt som han längtar att bli älskad, känner han sig inte 

värd och upplever en stark rädsla att bli avvisad. 
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        Inre självkänsla 

         Hög            Låg 

    

                    Hög          

Yttre självkänsla  

         Låg   

             

  

 

Figur 1. Johnsons typologi för självkänslan (2003). 

 

Den glada presteraren och tvångspresteraren jämfördes i en studie av Johnson och 

Forsman (1995) där ett stort studenturval deltog i en rad uppgifter av 

bokstavskombinationer. Efter avklarad uppgift gavs feedback och därefter fick 

deltagaren själv bestämma svårighetsgraden på nästa fråga. De med hög inre och yttre 

självkänsla ökade sin ambitionsnivå när det gick bättre och sänkte den när det gick 

sämre. Att ambitionen anpassades till förmågan lede till en ökning av självkänslan. 

Till skillnad, dem med låg inre och hög yttre självkänsla ökande konstant sin 

ambitionsnivå oberoende av deras bra eller dåliga prestationer. Behovet att hävda sig 

visade sig vara så viktigt att dem föredrog att misslyckas på svåra uppgifter än lätta. 

Från experimentet framkommer det att bra prestationer kan höja självkänslan bara om 

den inre självkänslan är hög. 

 

Prestationsbaserad självkänsla 

Enligt Johnsons typologi sammanfattas tvångspresterarens kombination av låg inre 

och hög yttre självkänsla i begreppet prestationsbaserad självkänsla. Självkänslan som 

baseras på prestationer reglerar självärdet efter prestationer samtidigt som den 

kompenserar för en låg inre självkänsla. Den ligger nära en kognitiv 

motivationsstruktur som driver individen efter perfektion (Johnson & Blom, 2007).  

 

Enligt Hallsten, Josephson och Torgén (2005) är inte prestationsbaserad självkänsla en 

speciell dimension av självkänslan utan den förtydligar hur självkänslan är uppbyggd. 

Den är starkt kopplad till att ”göra” och inte till att ”vara”. Att misslyckas väcker 

starka känslor av rädsla och oro och vid ett eventuellt misslyckande betraktas inte 

själva handlingen som misslyckad utan personen själv. 

 

En individ med hög prestationsbaserad självkänsla har höga krav på sig själv och 

längtar efter andras bekräftelse (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson, 2002). Ett internt 

behov att vara duktig leder till perfektionism som med sin tur leder till ett behov för 

kontroll. Kontroll upplevs positivt eftersom den tillåter förebyggande åtgärder och 

planering. På så sätt blir insatsen mer effektiv och säkerheten för ett bra resultat ökar 

(Rose & Perski, 2008).  

 

Enligt Johnson (2003) är ett beroende av prestationer lättväckt i västvärden. Individen 

lär sig redan som barn att duktighet leder till familjens uppskattning och som vuxen 

glad presterare tvångspresterare 

livsnjutare försakare 
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försätter individuella prestationer att värderas högt av samhället. Individen präglas 

utav att alltid göra sitt bästa, att vara ansvarsfull och framgångsrik på arbetet.  

 

Prestationsbaserad självkänsla och sårbarhet 

Prestationsbaserad självkänsla har i flera studier visat sig ha ett starkt samband med 

utbrändhet (Hallsten et al., 2002; Dahlin et al., 2007) och utmattningssyndrom (Perski, 

2002). Personer som baserar sin självkänsla på prestationer söker sig ofta till mycket 

krävande yrken och eftersom de har svårt att varva ner får inte kroppen en chans för 

återhämtning (Perski, 2002). Det intensiva tempot och avsaknad av vila belastar hälsan 

och individen utsätts i ett sårbart läge vid krävande situationer, speciellt i avseende 

med arbetet och i avsaknad av socialt stöd (Hallsten et al., 2002). 

  

När individen enbart drivs av prestationer leder kombinationen av höga krav och 

rädsla att misslyckas till en skadlig perfektionism. Att sträva efter perfektion i alla 

aspekter i livet är orealistiskt och är samtidigt en riskfaktor för hälsan som yttrycks 

med stress, aggressivitet och missnöje (Rose & Perski, 2008). Höga krav ökar behovet 

för kontroll över situationerna. I ett försök att kontrollera krav och förväntningar 

utsätts personen för stress som med sin tur gör det svart att behålla kontrollen. 

Avsaknad av kontroll upplevs som hotfullt och ökar risken för stressrelaterade 

sjukdomar eftersom det tynger ner den fysiska och psykiska hälsan (Karasek & 

Theorell, 1990).  

 

Prestationsbaserad självkänsla och prevalens 

Det finns få longitudinella studier om prestationsbaserad självkänsla och av de 

befintliga tvärsnittsstudierna är resultaten olika avseende prestationsbaserad 

självkänsla och olika demografiska faktorer.   

 

I en studie av Johnson och Blom (2007) visade kvinnor högre grad av relationsbaserad 

och prestationsbaserad självkänsla än män. Enligt Rose och Perski (2008) har män, 

traditionellt, en kompetensbaserad självkänsla och satsar på prestationer på jobbet. Till 

skillnad, har kvinnor en relationsbaserad självkänsla och satsar på relationer inom och 

utanför familjen. Det moderna samhället har gjort att kvinnorna idag är mer utsatta för 

ökade prestationskrav. De strävar efter att utmärka sig på arbetet och i samhället 

samtidigt som de intresserar sig i goda och nära relationer. 

 

Kvinnor visade också högre grad av prestationsbaserad självkänsla i en studie av 

Hallsten et al., (2002). I samma studie, med drygt 3500 deltagare, framgick också att 

prestationsbaserad självkänsla var högre hos lägre och högre tjänstemän i jämförelse 

med arbetare. Angående sambandet med ålder respektive utbildning minskade den 

prestationsbaserade självkänslan med ökad ålder och ökade ju högre utbildningen var.  

 

I en studie av Vingård et al. (2001), den så kallade Hakulstudien (Hållbar arbetshälsa i 

kommuner och landstingen), där drygt 7400 personer deltog, framgick inte någon 

skillnad på kön och ålder gällande prestationsbaserad självkänsla. Dock fanns en 

skillnad gällande utbildning där de med högskoleutbildning rapporterade högre grad 

av prestationsbaserad självkänsla än de utan. 
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Forskning har visat att studenter är en grupp som rapporterar hög prestationsbaserad 

självkänsla (Hallsten et al. 2002; Dahlin et al., 2007) lika så ensamstående i jämförelse 

med sammanboende och gifta (Vingård et al., 2001; Hallsten et al., 2002). Invandrare i 

Sverige uppger också högre prestationsbaserad självkänsla än svenskarna (Hallsten et 

al., 2002). 

 

Stabilitet 

Inre självkänslan förknippas med stabilitet livet ut medan yttre självkänslan med 

instabilitet och sårbarhet (Johnson & Blom, 2007) och kan enligt Johnson (2003) 

jämföras med en växlande aspekt av självet, självförtroendet. James (1925) delade in 

självkänslan i situationsspecifik (state) och generell självkänsla (trait). Den 

situationsspecifika påverkas av omständigheterna dvs. dåliga eller bra prestationer, 

medan den generella typen är grundläggande och oberoende av omständigheterna. 

 

Enligt Hallsten et al., (2002) kan inte prestationsbaserad självkänsla betraktas som ett 

stabilt personlighetsdrag som enbart formas av tidiga erfarenheter utan som en 

hållning som påverkas av levnads- och arbetsförhållanden som t.ex. krav och kontroll 

över sitt liv och arbete, arbetets kvalitet, personalnedskärningar, resurser, stöd, 

hemförhållanden och hemuppgifter. Antagandet att prestationsbaserad självkänsla är 

ett personlighetsdrag som påverkas av omständigheterna förstärks i en annan studie av 

Hallsten et al., (2005) som visar att prestationsbaserad självkänsla har en stabilitet på 

r=0,68 under ett ettårs intervall (t1 2000, t2 2001). Värdet ligger i närheten av 

stabiliteten för personlighetsdrag i Big Five, som visar sig variera mellan r=0,60 och 

r=0,78 under ett sexårsintervall (Costa Jr et al., 1997; refererat i Hallsten et al., 2005).  

 

Eftersom det är oklart om prestationsbaserad självkänsla är att betrakta mer som ett 

personlighetsdrag eller om det beror på yttre faktorer är det av intresse att studera dess 

stabilitet. Prestationsbaserad självkänsla är också en sårbarhetsfaktor för bland annat 

utbrändhet och det är därför av vikt att studera hos vilka grupper denna riskfaktor 

finns samt vilka demografiska faktorer som kan tänkas ligga bakom en hög 

prestationsbaserad självkänsla. 
 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att över tid studera prestationsbaserad självkänsla 

inom olika yrkesverksamma grupper. Följande frågeställningar kommer att studeras: 

i) Hur ser prevalensen av prestationsbaserad självkänsla ut i avseende med kön, 

ålder, utbildning och personalkategori bland yrkesarbetande svenskar?  

ii) Hur stabil är den prestationsbaserade självkänslan över tid?  

iii) Kan tjänstepositionen predicera en hög prestationsbaserad självkänsla eller är 

det prestationsbaserad självkänslan som predicerar en hög tjänsteposition? 
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M e t o d 

 

Undersökningsdeltagare 

SLOSH som står för Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health dvs.  

”Riksrepresentativ Longitudinell Arbetsmiljöundersökning” är en uppföljningsstudie 

av Arbetsmiljöundersökningen (AMU) från åren 2003 (n=9214) och 2005 (n=9703). 

SLOSH 2006 omfattar deltagarna från AMU 2003 medan SLOSH 2008 omfattar både 

deltagarna från AMU 2003 och 2005. Svarsfrekvensen var 65% 2006 (n= 5985) 

respektive 61% 2008 (n=11441). Eftersom några personer hade slutat arbeta vid 

uppföljningarna, pga. t.ex. pensionering, föräldraledighet eller sjukskrivning, omfattar 

SLOSH såväl förvärvsarbetande som icke förvärvsarbetande i åldern 16-64 vid 

baslinjen dvs. år 2006. I denna studie kommer endast data från förvärvsarbetande som 

medverkade både i SLOSH 2006 och 2008 samt besvarade samtliga frågor kring pbs 

att användas dvs. ett urval på n=3522, där av 1651 (46,9 %) män och 1871 (53,1 %) 

kvinnor. Urvalet beskrivs utförligt i Tabell 1. 

Material 

SLOSH 2006 och 2008 består av två frågeformulär: ett till dem som förvärvsarbetar 

30 % eller mer och ett till dem som inte förvärvsarbetar (studerande, arbetslösa, 

pensionerade mm). Frågeformuläret för arbetande elaborerar frågor angående 

arbete/pension, hälsa samt hälsorelaterat beteende och social status. Frågeformulären 

består dels av frågor från AMU och dels av nya frågor i syfte att studera riskfaktorer i 

det postindustriella arbetslivet och balansen mellan arbets- och privatliv. 

 

Prestationsbaserad självkänsla mättes med en skala som utvecklades utifrån empiriska 

studieresultat av Lennart Hallsten (Hallsten et al., 2002). Skalan består av fyra 

antaganden som skattas på en likertskala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer 

helt), där respondenten kryssar i det svarsalternativ som bäst stämmer in på ens egen 

person. Påståendena är: ”Jag tror att jag ibland försöker bevisa mitt värde genom 

arbete”, ”Min självkänsla är alltför mycket beroende av vad jag åstadkommer i mitt 

arbete”, ”Jag känner ibland att jag måste vara litet bättre än andra för att duga inför 

mig själv”, ”Jag har känt ett inre tvång att åstadkomma något värdefullt genom mitt 

arbete”. Poängen summeras upp och delas genom antal frågor (fyra). Höga värden på 

skalan (M>3,5) visar också en hög prestationsbaserad självkänsla. Cronbach΄s alpha är 

mellan 0,85 - 0,89 (Hallsten et al., 2002). 

 

Personalkategori mättes 2006 och 2008 med frågan ”Till vilken personalkategori hör 

du?” där respondenten kryssar i det passande av fyra svarsalternativ: arbetare, 

tjänsteman, chef eller annat. Vad som i enkäten benämns ”annat” förtydligas inte. 

Eftersom det tre grupperna är tydliga och med utgångspunkt från den sociala 

strukturen i det svenska samhället antogs att ”annat” representera bl.a. egna företagare. 

 

Förändrad tjänsteposition mättes 2008 med frågan “Har du fått en annan 

tjänsteposition de senaste två åren?” där respondenten kryssar i det passande av fem 

svarsalternativ: mycket högre, något högre, oförändrad, något lägre och mycket lägre. 
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Procedur 

SLOSH utfördes under våren 2006 respektive 2008. Frågeformulären för arbetande 

och icke-arbetande skickades med post till deltagarna som besvarade den passande 

versionen. Två påminnelser skickades ut, den första i form av ett tack- och påminnelse 

kort och den andra av nya enkäter. Studien utfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB) 

för Stressforskningsinstitutets räkning på Stockholms Universitet och är godkänd av 

Regionala etikprövningsnämden i Stockholm. Mer information om SLOSH finns på 

Stressforskningsinstitutets hemsida. 

 

Databearbetning 

Demografiska data men också personalkategori och tjänsteposition kodades som dem 

besvarades. För att analysera prevalensen av pbs genomfördes frekvensanalyser, 

medelvärden och standard avvikelser för variablerna kön, ålder, utbildning, 

personalkategori och förändrad tjänsteposition.  

 

För att studera den prestationsbaserades självkänslans stabilitet beräknades pearsons 

korrelationskoefficient mellan pbs för 2006 och 2008. För att jämföra medelvärden på 

pbs 2006 och 2008 för personalkategori och förändrad tjänsteposition utfördes en 

envägs ANOVA. För att studera var skillnaden låg utfördes ett post hoc test med 

Bonferroni adjustering (alpha < 0,05).  

 

För att studera om personalkategori predicerar en hög pbs utfördes en logistisk 

regressionsanalys med 95 % konfidensintervall. Den oberoende variabeln var 

personalkategori 2006 och den beroende var pbs för år 2008, dikotomiserad i hög och 

låg. Det kontrollerades för ålder, kön och pbs vid 2006. För att studera om pbs 

predicerar en högre tjänsteposition utfördes ytterligare en logistisk regressionsanalys 

med 95 % konfidensintervall. Den oberoende variabeln var pbs 2006 och de 

oberoende variablerna var högre tjänsteposition och chefskap för år 2008. Det 

kontrollerades för ålder och kön. För att se om det finns en dose-response effekt dvs. 

ju mer desto högre, finfördelades pbs i 4 jämna grupper (kvartiler), angående antal 

individer, med ungefär 25 % av personerna i varje grupp. All data analyserades med 

programmet SPSS 16.0. 

 

 

R e s u l t a t 

Prevalens av pbs i avseende med kön, ålder, utbildning och personalkategori. 

Prevalens av pbs i avseende med kön, ålder och utbildning presenteras i tabell1. En 

envägs ANOVA visade på en signifikant skillnad mellan medelvärdet på pbs 2008 för 

män och kvinnor, F(1, 3521) = 14,43 , p<0,001. En envägs ANOVA visade på en 

signifikant skillnad mellan medelvärdet på pbs 2008 för de fyra åldersgrupperna, F(3, 

3518) = 16,19 , p<0,001. En envägs ANOVA visade på en signifikant skillnad mellan 

medelvärdet på pbs 2008 för de fem utbildningsgrupperna, F(4, 3492) = 28,11 , 

p<0,001.  
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Tabell 1. Frekvens för hög (>3,5 poäng) och låg (≤3,5 poäng) pbs inom kön, ålder och 

utbildning. 

               PBS 06      PBS 08   

         hög    låg         hög        låg    

  n  % n %  n % n %  

Kön          

Män  298 18,0%   1353 82,0%    226 13,7% 1425 86,3% 

Kvinnor 457 24,4%   1414     75,6%  362 19,3% 1509 80,7% 

totalt (3522) 755 21,4% 2767 78,6%  588 16,7% 2934 83,3% 

ålder   

16-35  148 27,7% 386 72,3%  120 22,5% 414 77,5%  

36-45  214 23,8% 687 76,2%  179 19,9% 722 80,1%  

46-55  227 19,5% 938 80,5%  167 14,3% 998 85,7%  

>56  166 18,0% 756 82,0%  122 13,2% 800 86,8%  

totalt (3522) 755 21,4% 2767 78,6%  588 16,7% 2934 83,3% 

utbildning 

grundskola 91 15,9% 480 84,1%  69 12,1% 502 87,9%  

2-årigt gym 133 16,5% 672 83,5%  106 13,2% 699 56,8%  

3-4 år gym 136 20,4% 532 79,8%  110 16,5% 558 83,5% 

univ < 3 år 130 25,8% 373 74,2%  98 19,5% 405 80,5% 

<= 3 år univ 256 26,8% 695 73,2%  196 20,6% 754 79,4% 

totalt (3497) 745 21,3% 2752 78,7%  579 16,6% 2918 83,4% 

 

Medelvärden samt standard avvikelser på prestationsbaserad självkänsla 2006 och 

2008 för personalkategori redovisas i tabell 2. En envägs ANOVA visade på en 

signifikant skillnad mellan medelvärdena på pbs 2006 för det fyra 

personalkategorierna (arbetare, tjänstemän, chefer och annat) F(3, 3471) = 24,56 , 

p<0,05. Arbetare skilde sig signifikant och negativt från alla andra personalkategorier. 

Inga signifikanta skillnader påvisades mellan de andra personalkategorierna. Alla 

skillnader är signifikanta på 0,05-nivån. 
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En envägs ANOVA visade på en signifikant skillnad mellan medelvärdena på pbs 

2008 för det fyra personalkategorierna, F(4, 3464) = 23,59 , p<0,05. Arbetare skilde sig 

återigen signifikant och negativt från alla andra personalkategorier. Tjänstemän skilde 

sig signifikant och negativt från chefer och annat. Alla skillnader är signifikanta på 0,05-

nivån.  

Tabell 2. Medelvärden (min 1, max 5) och standardavvikelser på pbs 2006 och 2008 

för personalkategori. 

              pbs 2006                       pbs08 

     n           M   Sd  M        Sd 

arbetare  1416       2,51  1,05  2,30       1,03 

tjänstemän 1459       2,78  1,07  2,56       1,06 

chefer    412       2,91  1,07  2,73       1,05 

annat    135       2,85  1,13  2,85       0,98 

 

Stabilitet. 

Angående prestationsbaserade självkänslans stabilitet visade sig en positiv signifikant 

korrelation mellan pbs för år 2006 och pbs för år 2008 (r =0,661, p<0.01). 

Prestationsbaserad självkänsla och tjänsteposition. 

Medelvärden samt standard avvikelser på pbs 2006 och 2008 för förändrad 

tjänsteposition presenteras i tabell 3. En envägs ANOVA visade på en signifikant 

skillnad mellan medelvärdet på pbs 2006 för det fem kategorierna av förändrad 

tjänsteposition, F(4, 3492) = 14,48 , p<0,05. De som hade en oförändrad 

tjänsteposition skilde sig signifikant och negativt från alla andra grupper förutom med 

de med en mycket lägre tjänsteposition. De med en mycket lägre tjänsteposition var de 

enda som inte skilde sig signifikant de andra grupperna för förändrad tjänsteposition. 

Alla skillnader är signifikanta på 0,05-nivån. 

En envägs ANOVA visade på en signifikant skillnad mellan medelvärdet på pbs 2008 

för det fem kategorierna av förändrad tjänsteposition, F(4, 3492) = 13,37 , p<0,05. De 

som hade en oförändrad tjänsteposition skilde sig signifikant och negativt från de med 

en mycket eller något högre tjänsteposition. De med en något eller mycket lägre 

tjänsteposition var de enda som inte skilde sig signifikant från de andra grupperna av 

förändrad tjänsteposition. Alla skillnader är signifikanta på 0,05-nivån.  
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Tabell 3. Medelvärden (min 1, max 5) och standardavvikelser på pbs 2006 och 2008 

för förändrad tjänsteposition. 

              pbs 2006                       pbs08 

     n           M   Sd  M        Sd 

mycket högre     75       3,22  1,07  2,90       1,15 

något högre   563       2,90  1,08  2,72       1,06 

oförändrad 2771       2,63  1,07  2,42       1,23 

något lägre     71       3,07  1,11  2,72       1,27 

mycket lägre     17       3,00  1,34  2,80       1,05 

 

Med en stegvis logistisk regressionsanalys studerades om personalkategori kan bidra 

till att förklara en hög prestationsbaserad självkänsla bland förvärvsarbetande efter 

kontroll för bakgrundsförhållanden. Det beroende variabeln var pbs 2008 och det 

oberoende var personalkategori 2006. Det kontrollerades för kön, ålder och pbs 2006. 

Frågan var om personalkategori 2006 kunde predicera en hög prestationsbaserad 

självkänsla 2008 efter de andra variablerna lagts in i sekventiella block. Resultatet från 

analysen syns i Tabell 4. 

Ur resultaten utläses det att risken för en hög prestationsbaserad självkänsla 2008 var 

högst bland chefer. Sambandet mellan personalkategori vid baslinjen, 2006, och hög 

pbs två år senare, 2008, visade sig också vara signifikant efter kontroll för ålder och 

kön. Efter kontroll för pbs 2006 försvann signifikansen bara för tjänstemän medan 

chefer hade fortfarande den högsta risken att ha en hög pbs två år senare. 

Tabell 4. OR och 95 % konfidens intervall för hög pbs08.  

               M1                M2     M3 

          pbs 2008           M1 + ålder, kön       M2+ pbs 2006 

arbetare   1   1   1 

tjänstemän 1,48(1,20–1,84)***    1,52(1,22-1,88)***        1,19(0,93-1,52) 

chefer  2,26(1,71-2,98)***    2,67(2,01-3,55)***        2,04(1,47-2,82)*** 

annat  2,21(1,54-2,87)***      2,07(1,51-2,84)***         1,65(1,15-2,37)** 

*** p<0,001; * p<0,05. Modell 1 visar icke adjusterade associationer mellan personalkategori 06 och 

prestationsbaserad självkänsla 08. Modell 2 kontrollerar för ålder och kön. Modell 3 kontrollerar för 

ålder, kön och pbs 06.  
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Med en stegvis logistisk regressionsanalys studerades om prestationsbaserad 

självkänsla kan predicera högre tjänsteposition eller chefskap. Dem beroende 

variablerna var högre tjänsteposition 2008 och chefskap 2008 och den oberoende var 

pbs 2006. Det kontrollerades för ålder och kön. Frågan var om prestationsbaserad 

självkänsla 2006 bidrog signifikant till en högre tjänsteposition respektive chefskap 

efter att de andra variablerna lagts in i sekventiella block. Resultatet från analysen 

syns i Tabell 5.  

Ur resultaten utläses det att personer med hög prestationsbaserad självkänsla 2006 

(övre medianen) har en ökad risk att få en något högre eller mycket högre 

tjänsteposition 2008 om man inte kontrollerar för något. Efter kontroll för ålder och 

kön erhåller den övre medianen en ökad risk att ha en högre tjänsteposition två år efter 

baslinjen dvs. 2006. Det visas att personer med hög prestationsbaserad självkänsla har 

också en ökad risk att vara chefer 2008. Signifikansen av sambandet kvarstår efter 

kontroll för ålder och kön.  

Tabell 5. OR och 95 % konfidens intervall för högre tjänsteposition och chefskap  

          M1          M2                      M3             M4              

        högre               M1 +              chefskap 2008                  M3+                

            tjänsteposition 2008          ålder, kön                                  ålder, kön 

Kv.1        1                  1                         1               1   

Kv. 2   1,12(0,87-1,44)          1,09(0,85-1,41)          1,33(0,99-1,77)          1,30 (0,97-1,73)   

Kv. 3   1,42(1,10-1,83)**      1,32(1,10-1,71)*        1,58(1,18-2,12)*        1,57 (1,17-2,11) ** 

Kv. 4   2,01(1,57-2,58)***    1,80(1,39-2,33)***    1,73(1,29-2,33)***    1,91 (1,41-2,57) *** 

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05. Modell 1 visar icke-adjusterade associationer mellan 

prestationsbaserad självkänsla 2006 och tjänsteposition 2008. Modell 2 kontrollerar för ålder och kön. 

Modell 3 visar icke-adjusterade associationer mellan prestationsbaserad självkänsla 2006 och chefskap 

2008. Modell 4 kontrollerar för ålder och kön.  

 

D i s k u s s i o n 

Syftet med denna studie var att longitudinellt studera prestationsbaserad självkänsla ur 

ett representativt urval av den arbetande populationen i Sverige. Speciellt studerades 

dess prevalens i avseende med en rad demografiska faktorer, dess stabilitet och dess 

samband med tjänsteposition. Tidigare forskning har påvisat att prestationsbaserad 

självkänsla antas vara en viktig komponent i utbränningsprocessen (Hallsten et al., 

2002) och personer som diagnostiseras med utmattningssyndrom har ofta en 

självkänsla som baseras på prestationer (Hallsten et al., 2002; Perski, 2002). 

Kännetecknade för individer med hög prestationsbaserad självkänsla är att de driver 

sig hårt trots risken för hälsan och pressar sig intensivt och ohälsosamt för att nå sina 

mål (Hallsten et al., 2002). Eftersom prestationsbaserad självkänsla på individnivå kan 

vara en riskfaktor för psykisk ohälsa i allmänhet och utbrändhet i synnerhet, belyser 
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denna studie de grupper som ligger i riskzonen att utveckla psykisk ohälsa och 

minskad arbetsförmåga och en ökad risk till sjukskrivningar. 

Studien har uppskattat andelarna av hög respektive låg prestationsbaserad självkänsla 

ur ett representativt urval av den svenska arbetande befolkningen i åldrarna 16-64 vid 

två olika tidstillfällen. Ett huvudresultat var att prestationsbaserad självkänsla minskar 

starkt över tid, oberoende av kön, ålder, utbildning, personalkategori eller 

tjänsteposition. Omkring 21,4 % av deltagarna hade 2006 en självkänsla som baseras 

på bra prestationer. År 2008 var andelen knappt sjutton procent (16,7 %).  

 

Detta resultat mötsäger Hallstens et al., (2005), att prestationsbaserad självkänsla har 

visat en ökning de senaste decennium i västvärden. Det genomsnittliga pbs i denna 

studie var 2,69 för 2006 och 2,55 för 2008, medan Hallsten et al., (2002) rapporterar 

ett värde på 2,74. En möjlig förklaring till olikheten är att urvalet i Hallstens studie 

innefattar många yngre deltagare som höjer det genomsnittliga värdet på pbs. I denna 

studie är det 534 deltagare i åldersgruppen 16-35 som bara är 15,2 % av det totala 

urvalet. I Hallstens studie var det 2102 deltagare i åldern 18-39 som är hela 43,7 % av 

det totala urvalet. Det bör tas upp att det genomsnittliga pbs har visat sig variera i olika 

studier. I den aktuella studien är det lägre än vad Hallsten et al., (2002) rapporterar 

medan det är högre i jämförelse med Vingård et al., (2001) (M=2,45). 

 

Ytterligare en förklaring till den nedgående tendensen finns i urvalet. Eftersom mer än 

hälften av deltagarna var över 46 år (n=2087) och förvärvsarbetade både 2006 och 

2008 innebär detta att de har haft många år att förbättra sin arbetssituation och kan nu 

känna sig trygga med sin anställning. De är inga nybörjare utan aktiva arbetare med 

lång arbetslivserfarenhet som njuter av det de har åstadkommit utan krav för 

utomordentliga prestationer.  

 

Det bör poängteras här att tidsintervallet är för kort för att dra slutsatser med ökad 

säkerhet. I detta sammanhang går det inte att uttala sig hur trenden kommer att vara. 

Kommer den nedgående tendensen att fortsätta eller kommer den att omvändas till 

ökande efter bara några år? Bara framtida forskning kan besvara hur pbs kommer att 

utvecklas över tiden.  

 

Angående prevalensen för pbs i olika grupper var skillnaden i prestationsbaserad 

självkänsla mellan kvinnor och män förväntad eftersom det i stort överensstämmer 

med resultat från tidigare studier (Johnson & Blom, 2007; Hallsten et al., 2002). Att 

kvinnor påvisar högre pbs förklaras utav att de är mer utsatta för prestationskrav 

eftersom de upplever att de måste prestera även hemma efter en lång arbetsdag medan 

män lämnar sina prestationer på arbetet och återhämtar sig hemma (Rose & Perski, 

2008).  

 

Ålderskillnader i prestationsbaserad självkänsla har studerats i många undersökningar 

och resultaten i denna studie är i samma linje med de flesta dvs. att prestationsbaserad 

självkänsla minskar klart med ökad ålder. Detta kan förklaras utav att yngre 

generationer karaktäriseras av en stark drivkraft samtidigt som de inte har bemött 

livets svårigheter i samma utsträckning som de äldre. Yngre personer kan därför antas 
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ta misslyckande prestationer och sitt arbete på större allvar än äldre personer. Det är 

vanligt att den nyanställda jämför sig själv med arbetskollegorna för att stärka sitt 

självförtroende. Att vara ny i ett arbete är en stark motivation. Osäkerheten av den nya 

miljön och viljan att göra bra ifrån sig ökar trycket till högre prestationer. Skyddande 

faktorer som familj och barn kan eventuellt också bidra till att yngre personer i högre 

grad baserar sin självkänsla på prestationer.  

 

Ett annat förväntat resultat var att genomsnittliga pbs var högre bland 

universitetsutbildade i jämförelse med de som hade färre utbildningsår. Denna 

bakgrundsfaktor har undersökts tidigare och resultatet kan förklaras av att akademiska 

studier kräver en stark motivation och uppoffring (Dahlin et al., 2007). 

 

Resultatet angående personalkategori var i samma linje med tidigare forskning dvs. att 

chefer visar hög prestationsbaserad självkänsla. I en studie från Hallsten et al., (2002) 

visade arbetare lägre grad av pbs (M=2,59) än lägre och högre tjänstemän (M=2,81 

respektive M=2,90). Detta förklaras enligt Hallsten et al., (2002) att arbetsförhållande, 

arbetsvillkor och yrkesideal kan påverka individens prestationsbaserade självkänsla.  

 

Prestationsbaserad självkänsla visade som sagt en nedgående tendens i alla 

personalkategorier (arbetare, tjänstemän, chefer) förutom i den som i enkäten benämns 

”annat”. Eftersom det tre grupperna är tydliga och med utgångspunkt från den sociala 

strukturen i det svenska samhället antas det att ”annat” representerar dem egna 

företagare. Med hänsyn till att de egna företaget har som mål att överleva och 

utvecklas på en konkurrerande arbetsmarknad kan deras konstanta värde på 

prestationsbaserad självkänsla förklaras. Deras frihet och flexibilitet att omorganisera 

sin verksamhet för att passa in i de befintliga omständigheterna underlättar att behålla 

en hög pbs.   

 

Det bör poängteras att trots att vi känner till personalkategori för det tre grupperna 

(arbetare, tjänstemän och chefer) klargörs det inte om de arbetar privat eller statligt. I 

en studie av Hallsten et al., (2002) hade anställda inom staten högre poäng på pbs-

skalan. Oklart är också deras indelning i kön i avseende med personalkategori. I 

samma studie av Hallsten framgick inte någon skillnad i pbs mellan kvinnliga och 

manliga högre tjänstemän. En skillnad framkom mellan kvinnliga högre tjänstemän 

och kvinnliga lägre tjänstemän samt arbetare där de första erhöll högre poäng på pbs-

skalan. En förklaring till att kvinnor kan ha högre prestationsbaserad självkänsla än 

män i samma personalkategori ges i en studie av Lundberg och Fankenhauser (1999). 

Det visade sig att kvinnor i högre positioner upplever ett ökat prestationskrav bara för 

att ha möjligheten att konkurrera med männen. De kände att dem måste prestera mer 

än männen för att värderas på lika villkor, oftast, av deras mannliga överordnare.  

 

Ett förslag för framtida forskning är att studera eventuella skillnader i 

prestationsbaserad självkänsla hos privat och statligt anställda samt hos anställda inom 

olika personalkategorier men av samma kön. Ytterligare ett förslag är att studera 

prestationsbaserad självkänsla i avseende med civilstånd, familjesituation och 
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nationalitet i det aktuella urvalet eftersom tidigare forskning har påvisat intressanta 

samband mellan de faktorerna och pbs (Vingård et al., 2001; Hallsten et al., 2002).  

 

Prestationsbaserad självkänsla visades vara ganska stabil. I studien framkom en 

korrelationskoefficient på r=0,66 som är jämförbar med Hallstens et al., (2005) där 

r=0,68. Hallsten antog att hans värde låg i närheten av stabiliteten för 

personlighetsdrag i Big Five och jämförde med det Costa Jr et al., (1997; refererat i 

Hallsten et al., 2005) fann, som visade på en variation mellan r=0,60 till r=0,78. Detta 

tyder på att tom väletablerade personlighetsdrag kan skilja sig lite över tid. Om pbs är 

ett personlighetsdrag eller beror på omständigheter kan visserligen inte besvaras med 

säkerhet i denna studie. Det behövs fler studier med longitudinell design för att se hur 

stabilt det är. Hallstens antagande är väl det mest representativa eftersom det inte 

utesluter någon av pbs natur dvs. att det inte enbart är ett personlighetsdrag men också 

påverkas av miljön och utvecklas därefter efter omständigheterna. Huvudresultatet i 

denna studie stärker detta antagande. Den nedgående tendensen för hela urvalet på 

3522 personer påvisar att pbs inte endast är personlighet utan påverkas av yttre 

faktorer utanför den enstaka individen.  

 

Resultatet angående pbs och tjänsteposition var delvis oförväntat. De som fick en 

mycket eller något högre respektive lägre tjänsteposition hade högre pbs än de med en 

oförändrad tjänsteposition. En möjlig förklaring till att de med en lägre tjänsteposition 

påvisade högt pbs kan vara att de känner sig nöjda med sin nya position i jämförelse 

med sin förra. Det är möjligt att faktorer som inlåsning, yrkesval utifrån andras 

förväntningar, rädsla för förändringar, osäkerhet i anskaffning av nytt arbete och en 

låg bassjälvkänsla kan påverka individens prestationsbaserade självkänsla.  

 

Personalkategori vid baslinjen (2006) visade på ett signifikant samband med 

prestationsbaserad självkänsla två år senare. Chefer visade sig löpa högst risk att ha en 

hög pbs två år efter baslinjen och risken var mer än dubbelt så stor risk i jämförelse 

med arbetare. Sambandet var signifikant efter kontroll för ålder, kön och pbs 2006. 

Resultatet sammanfattas med att en hög pbs hos chefer förklaras inte enbart utav deras 

höga pbs vid 2006 men utav att de är chefer. Ur resultatet framkommer det samtidigt 

att pbs predicerar pbs. Detta stärker, ytterligare, antagandet angående dess stabilitet 

från 2006 till 2008. 

 

Sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla vid baslinjen (2006) och 

tjänsteposition två år senare visade på en dose-respons effekt. Ju högre den 

prestationsbaserade självkänslan var desto större var risken att få en högre 

tjänsteposition. De med högst pbs 2006 (kvartil 4) hade mer än dubbel så hög risk att 

få en högre tjänsteposition 2008 än dem med låg pbs 2006 (kvartil 1). Efter kontroll 

för ålder och kön var sambandet fortfarande signifikant. Detta resultat visar att hög 

pbs är en viktig komponent för en lyckad framgång inom arbetet. 

Sambandet mellan prestationsbaserad självkänsla vid baslinjen och chefskap två år 

senare visade också på en dose-respons effekt, dvs. ju högre pbs var vid baslinjen 

desto högre var risken för chefskap två år senare. Efter kontroll för ålder och kön var 

sambandet fortfarande signifikant. Å andra sidan finns det en risk för tak effekt dvs. 
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att de som redan är chefer har svårare att få en högre tjänsteposition eftersom de är 

redan högt uppe i hierarkin. 

 

Eftersom prestationsbaserad självkänsla mäts med självskattning är det möjligt att det 

skiljer sig mellan det individen anger som svar och sitt verkliga beteende eller 

tillstånd. En minskad självkännedom, social önskvärdhet och eventuella 

missuppfattningar av frågorna är problem som förekommer vid självskattningar. Å 

andra sidan var detta det bästa sätt att mäta pbs eftersom det är just den subjektiva 

upplevelsen som är viktig i detta sammanhang. 

 

Personalkategori är också självmätt. Det är svårt att veta riktigt hur folk resonerar. Det 

kan finnas personer som både är arbetare och chefer eller både tjänstemän och chefer. 

Någon kan vara chef för en grupp men samtidigt ha en chef själv. En lösning till detta 

kan antingen vara att berika svarsalternativen med dessa olika kombinationer eller att 

kontrollera med registerdata. Anledningen till att frågan användes i den form den är nu 

var för att följa formuleringen som användes i AMU.  

 

Frågan angående förändrad tjänsteposition mäts också med självskattning. 

Definitionen av en något högre eller mycket högre tjänsteposition kan ju vara något 

subjektivt. Pga. av detta görs det ingen skillnad av något högre eller mycket högre 

tjänsteposition i regressionsanalysen om prestationsbaserad självkänsla och högre 

tjänsteposition. 

 

En styrka i denna studie är att prestationsbaserad självkänsla följs över tid och det 

stora urvalet. Ytterligare en styrka är att det är samma deltagare vid båda mätningarna 

som gör det möjligt att generalisera resultaten, i alla fall för den yrkesarbetande 

befolkningen. 

 

Ur studien framkom det ett mönster där prestationsbaserad självkänsla var högst bland 

kvinnor, yngre, högutbildade och chefer. Prestationsbaserad självkänsla och 

tjänsteposition visade på en växelverkan dvs. att de ena förstärker de andra. Chefskap 

leder till hög pbs medan en redan hög pbs leder till en högre tjänsteposition eller 

chefskap. Prestationsbaserad självkänsla kan vara ett personlighetsdrag som leder till 

framgång inom arbetet men en lyckad framgång kräver mer av personligheten. 

 

Prestationsbaserad självkänsla har visat ett samband med utbrändhet (Hallsten et al., 

2002) och denna studie är av vikt eftersom den belyser de grupper som löper högre 

risk att drabbas av utbrändhet och långa sjukskrivningar. Utbrändhet är ett 

samhällsproblem som uppmärksammas allt mer i media de senaste åren och resulterar 

till kostsamma långtidssjukskrivningar som i sin tur är ett hot för ekonomin. Det är bra 

att medvetengöra samhället angående prestationsbaserad självkänsla och vilka risker 

ett sådant beteende har för hälsan. Informationen kan utnyttjas på organisationsnivå då 

arbetsgivaren kan underlätta så att de anställda tar ut sin friskvårdstimme och 

uppmana för ett hälsosammare tempo. Utökad kunskap underlättar planering av 

preventionsstrategier och eventuella åtgärder. 
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